
 

 

MESTO MICHALOVCE 
Stavebný úrad  

Nám. Osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 
 

Číslo: V-2020/56335-Či  V Michalovciach 11.2.2021  

Vybavuje 

Tel.: 

E-mail: 

Ing. Vladimír Čižmár 

056/6864176 

vladimir.cizmar@msumi.sk 

   

 

 

OZNÁMENIE 

O ZAČATÍ KONANIA O PREDĹŽENÍ PLATNOSTI ÚZEMNÉHO ROZHODNUTIA 

 

Obec Kaluža, Kaluža 4, 072 36  Kaluža 

(ďalej len "navrhovateľ") podal dňa 20.11.2020 návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby: 

Zemplínska cyklomagistrála v katastri obce 

 

na pozemku register "C" parc. č. 551/21, 551/22, 554/1, 555/1, 977/1, 977/3, 977/4, 978, 979/1, 979/73, 979/82, 

979/83, 979/95, 979/103, register "E" parc. č. 752/1, 1347/2 v katastrálnom území Kaluža. Uvedeným dňom 

bolo začaté konanie o predĺžení platnosti rozhodnutia č.sp. V-2017/44980-Či zo dňa 19.12.2017. 

 

Stavba obsahuje: 

- 101-00 Cyklochodník k. ú. Kaluža 

- 201-00 Lávka ponad Hrabový jarok 

- 610-00 Preložka NN rozvodov VSD 

- 620-00 Preložka verejného osvetlenia 

- 650-00 Slaboprúdové rozvody 

 

 Mesto Michalovce, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v súlade 

s ustanovením § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 

predpisov oznamuje začatie tohto konania dotknutým orgánom a organizáciám, ako aj známym účastníkom 

konania a súčasne nariaďuje v podľa § 36 ods. 2 upúšťa od ústneho pojednávania a určuje termín na vyjadrenie 

sa k podanému návrhu do 

10 dní  pracovných od doručenia tohto oznámenia (tj. do 10 pracovných dní od zvesenia tohto oznámenia 

z úradnej tabule Obce Kaluža). 

Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr do vyššie uvedeného termínu, inak sa na ne nebude 

prihliadať. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a organizácie. Účastníci konania môžu 

nahliadnuť do podkladov rozhodnutia po telefonickej alebo emailovej dohode (kontakty sú uvedené v hlavičke 

tohto oznámenia). 

 

Poučenie: 

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich 

doplnenie. 

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento zástupca musí predložiť písomnú plnú moc 

toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať. 
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Dôležité upozornenie 

V zmysle Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 77 (49/2021 Z. z.) z 5. februára vláda Slovenskej republiky 

podľa ods. C. obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania, pričom toto obmedzenie sa 

nevzťahuje na cestu na orgán verejnej moci na účely vykonania úkonu, ktorý nemôže byť vykonaný zaslaním 

zásielky alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie ak ju vykonáva osoba, ktorá sa preukáže negatívnym 

výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 7 dní alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej 

únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní, alebo osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má 

o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu 

COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní, alebo osoba, ktorej 

zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19 (č. 24 

ods. C predmetného uznesenia). 

 

 

 

 

Viliam Z A H O R Č Á K 

primátor mesta 

  

  

Toto oznámenie  musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta /obce/ na dobu 15 dní. 

 

Vyvesené dňa: ..............................   Zvesené dňa: .................................... 

 

 

 

 

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia. 

 

Doručí sa: 

účastníci (vyvesením na úradnej tabuli obce formou verejnej vyhlášky) 

1. osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k stavbám alebo pozemkom, ako aj k susedným pozemkom 

a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté 

 dotknuté orgány 

2. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Hviezdoslavova 50, 071 01  Michalovce 

3. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91  Košice 

4. UPC BROADBAND SLOVAKIA s. r. o., Alvinczyho 14, 040 01  Košice 

5. SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44b, 825 11  Bratislava 

6. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 

7. Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 09  Bratislava 

8. Regionálna veterinárna a potravinová správa, S.Chalúpku súp. č. 1236/2, 071 01  Michalovce 

9. Okresný úrad Michalovce, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie slobody 1, 071 01  

Michalovce 

10. Okresné riaditeľstvo PZ SR, Okresný dopravný inšpektorát, Jána Hollého 46, 071 01  Michalovce 

11. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Fraňa Kráľa 21, 071 01  Michalovce 

12. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Radničné námestie 8, 969 55  Banská Štiavnica 

13. Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Komenského 52, 041 26  Košice 


